
 
 
 
 
 
 

 

 

         

 

SR-vergadering notulen 
Datum:  16-09-2019 

Tijd:   20:00 uur - 21:30 uur   

 

 

1. 20:00 uur: Opening 

Notulen: Aanwezig: Hera- Nikki- Harry- Annelies- Colinda (vanuit de AC)- Maaike-  

Karin 

Toehoorder: Ingrid   

Afwezig met afmelding: Veronique 

Afwezig: Vera  

Notulist: Karin 

 

2. 20:08 uur: Notulen vorige vergadering  

Status: Vaststellen  

Bron: Voorzitter 

Inhoud: Vaststellen notulen 

Notulen: Geen inhoudelijke opmerkingen m.b.t. notulen 

Actielijst: 

- Schoolmailadres: schoolraad.brembocht@veldvest.nl is aangemaakt, 

vanuit Veldvest is het de bedoeling dat een personeelslid deze 

beheert, omdat het een Veldvestadres is. Nu is het onze voorzitter die 

dit beheert. Voorstel: secretaris beheert deze en informatie wordt 

doorgezet naar de voorzitter. We besluiten dat Annelies dit gaat 

bijhouden. 

(GMR: contact leggen i.v.m. nieuw adres : actie Annelies) 

- Teamwerving: Karin (groep3) is naast Annelies en Harry MR-lid vanuit 

de personeelsgeleding.  

- Contact AC: komt terug in de agenda 

- Opstellen jaarverslag: lopende  

 

 

3. 20:16 uur: Ingekomen post 

Status: n.v.t. 

Bron: Voorzitter 

Inhoud:  

Notulen: Geen ingekomen post  

 

mailto:schoolraad.brembocht@veldvest.nl


 
 
 
 
 
 

 

 

 

4. 20:16 uur: Nieuwe MR/SR leden  

Status: Overleg  

Bron: Allen 

Inhoud:  

Notulen: Voorafgaand aan de informatieavonden van alle groepen is er door de SR 

leden een praatje gehouden ter informatie aan de ouders en om ouders te 

enthousiasmeren. 

Op dit moment is er één toehoorder bij de SR vergadering. We hopen dat er 

de andere vergaderingen nog meer mensen aansluiten.  

Remko heeft ook met twee belangstellenden gesproken. We hebben hiervan 

nog geen terugkoppeling ontvangen. Harry neemt contact op met Remko.  

 

5. 20:23 uur: Samenwerking AC – SR/MR (allen) 

Status: Overleg  

Bron: Allen 

Inhoud:  

Notulen: Colinda (voorzitter activiteiten commissie) vraagt zich af wat de toegevoegde 

waarde zou kunnen zijn van een afvaardiging van de AC in de SR. 

 

We vinden het belangrijk dat er korte lijntjes zijn en dat je weet wat er speelt/ 

lopende is. Op deze manier kunnen we bepaalde zaken beter met elkaar 

afstemmen.   

We spreken af dat Colinda de agenda ontvangt en per agenda kijkt of ze 

aansluit. Andersom kan Colinda ook agendapunten vanuit de AC inbrengen. 

Daar waar vanuit de SR de aanwezigheid van Colinda gewenst is, wordt er 

contact opgenomen.  

 

In de AC proberen ze de nieuwe leden en de oudere leden samen in te 

plannen in een activiteit. Belangrijk om nieuwe/enthousiaste ouders te 

behouden.  

De kinderraad is een aandachtspunt vanuit de AC, om (deels) samen met hen 

de activiteiten te organiseren. Annelies en Colinda gaan hierover met elkaar in 

gesprek.  

 

6. 20:48 uur: Schoolse zaken: analyse leeropbrengsten/ veiligheidsmonitor 

Status: Informeren 

Bron: Directie Brembocht 

Inhoud: De directie informeert de MR over het reilen en zeilen op school.  

 

Notulen: Analyse leeropbrengsten + Veiligheidsmonitor 



 
 
 
 
 
 

 

 

We hebben vooraf niet afgesproken wat de verwachtingen vanuit de SR/MR 

zijn m.b.t. de informatie hierover. Hera en Nikki hebben een samenvatting 

van de schoolanalyse op papier gezet. Vanwege de afwezigheid van twee 

ouders spreken we af dat de analyse deze week per mail wordt doorgestuurd 

en dat we dit onderwerp agenderen voor de volgende vergadering.  

 

7. 20:55 uur: Schoolontwikkeling (allen) 

Status: Overleg  

Bron: Allen 

Inhoud:  

Notulen: Er is een jaarplan opgesteld, een verkorte versie is opgenomen in de 

schoolgids. Een korte toelichting over de huidige stand van zaken:  

Cyclus planmatig werken/ vroegtijdig signaleren:  

- Groepsbesprekingen zijn geweest (hoe loopt het, waar loop je 

tegenaan, hoe is de overdracht gegaan). 

- Flitsbezoeken: om de groepen in beeld te krijgen, vragen te stellen.   

Lesson Study 

- De eerste studiedag vindt plaats 30 september gericht op 

begrijpend lezen.  

Engels  

- Nieuwe methode is dit schooljaar gestart Take it Easy, groep 5 t/m 8 

1-onderwijsroute  

- Herzien intakeformulier is klaar.  

- AVG: data vernietiging van oude dossiers start deze week.  

Meer begaafden en Excellente leerlingen 

- We hebben een ontmoetingsmoment georganiseerd voor groep 

6/7/8 onder leiding van Annelies. Dit uurtje vindt plaats op 

woensdagmiddag. Leren plannen, nakijken, resultaten bespreken, 

vragen leren stellen, samenwerken  a.d.h.v. levelwerk.  

- Leermonitoren en regisseur gaan een professionaliseringtraject 

volgen op dit specifieke gebied.  

Samenwerking met partners 

- Hovenier is begonnen aan de patio.  

 

Mededelingen  

- Op dinsdag 24 september komt de inspectie op bezoek. Er is een 

eerste gesprek met het bestuur van Veldvest geweest, vanuit hier 

geen risico’s waargenomen. Omdat op veel scholen er al lang geen 

bezoek is geweest worden er wel een aantal scholen bezocht 

waaronder de Brembocht. Bij ons ligt de nadruk op leerplicht 

(verzuimregistratie, te laat komen, verlof).  

 



 
 
 
 
 
 

 

 

- In de wijk Huijsackers wordt volop gebouwd. Voor zover de 

informatie vanuit de gemeente nu bekend is komt er een dislocatie 

van RBOB de Kempen en een dislocatie van Veldvest gekoppeld aan 

de Brembocht. De verwachting is dat er met ingang van  schooljaar 

2019/2020 een start van de school gemaakt kan worden in een 

tijdelijk gebouw 

 

8. 21:17 uur: PR/Communicatie  

Status: Overleg  

Bron: Allen 

Inhoud:   

Notulen: Parro is geïmplementeerd  

We peilen de ervaringen van de ouders. Positieve reacties vanuit ouders in 

de SR.  

We gaan een communicatieplan opstellen om vast te leggen wat we waarin 

communiceren. ( Nieuwsbrief/Parro/mail)  

 

Website  

Eerste opzet (huisstijl) voor de nieuwe website is binnen, met de 

strategische werkgroep gaan we hier samen naar kijken.   

 

Informatieavonden  

Terugkoppeling van de informatieavonden. De opkomst was minder dan 

gehoopt.  

- Ouders die niet gaan geven aan dat er elk jaar hetzelfde wordt 

gezegd, geen nieuwe informatie. De aanwezige ouders in de SR 

vergadering  onderschrijven deze ervaring  niet.   

- Is het te veel in een korte tijd: kennismakingsgesprekken en 

informatieavond?   

- Realiseren ouders de inhoud van een informatieavond, dienen we 

meer concreet te  communiceren wat er aan bod komt?  

- Wellicht promotie vanuit Parro.  

- Samenstelling groepen op dezelfde avond is soms niet praktisch.  

- Idee: promotiestukje ouders in nieuwsbrief.  

 

9.   21:35 uur: Rondvraag 

Status: Informeren 

Bron: Allen 

Inhoud: Ruimte voor vragen/opmerkingen/informatie vanuit alle leden.  

 

Notulen: Geen specifieke rondvraag  

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

10.  Actielijst 

Nr: Actie: Verantwoorde

lijke(n): 

Afgerond voor: Voldaan 

j/n 

1. Schoolraadmailadres door 

GMR 

Annelies    

2. Opstellen jaarverslag Veronique   

3. Nieuwsbrief  

Data noteren en uitnodigen 

ouders om deel te nemen/ 

terugkoppeling 

informatieavond.   

Harry    

4.  Contact leggen Remko 

i.v.m. eventuele deelname 

SR 

Harry    

5.  Contact kinderraad/ AC Annelies/ 

Colinda 

  

6.  Agenda volgende keer 

maken, format leeg  

Karin    

 

11.  Agendapunten volgende vergaderingen 

28 oktober 20:00 – 21:30 uur 

 Notulen (allen) 

 Ingekomen post (Veronique) 

 Schoolontwikkeling (allen)) 

 AC, voorstel schoolreis/kerst  

 Schoolse zaken (Hera & Nikki): 

o.a. prognose leerlingen aantallen 

       analyse leeropbrengsten  

       veiligheidsmonitor  

 Jaarplan 2019-2020 (allen) 

 Rondvraag 

    

Data volgende vergaderingen:  Notulist: 

28 oktober      Harry 

9 december     Vera 

20 januari     Maaike  


